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  ايران مالحظه فرمايند مقّدس احبّاى ممتحن کشور

  ،دوستان عزيز و محبوب

هاى  قدردانى از شجاعت و استقامتى که در مقابله با بحران ضمن ابراز، ٢۰۰۸جون  ۳در پيام موّرخ 

 اطرافيان خود باشيد و تنفعمخير و  که سبب بر اين گماريدخود را  همّ که  يادآور شديم ،ايد اخير نشان داده

طور قطع ه ب . ر پردازيدظبه مذاکره و تبادل ن با آنان است تانارجمندوطنان  هم ىکه مشغلۀ ذهن آنچه در بارۀ

است  به خود مشغول داشته کوشند که براى پيشرفت و ترّقى ايران مى آن سرزمين را مردمفکر مسائل گوناگونى 

  .باشد مىجامعه نان در زپيشرفت  نياز مبرم به رفع موانع آنها ترين اساسى يکى از بدون شک و

و  روحانى حقيقتىغرب نيست بلکه  دنياى ساخته و پرداختۀ امرىبراى شما تساوى حقوق زن و مرد 

 وطندر  را آن حضرت بهاءاهللو پنجاه سال پيش  صدکه  است نوع انسان ماهيّت از اى جنبهو  همگانى

لزمات ستاز م مردان حقوق برابرى آن با فتناحترام به حقوق زنان و پذير . فرمودند متعلي ، ايران،يشخو

تنزيه و  مراتب ترين با متعالى و است موجب تقويت و استحکام زندگى خانوادگى و اجتماعى عدالت

و هر ملّت،  اعتالىو  احيا براى ىاساس اجتماعى زنان شرطى ترّقىرفع موانع   .باشد مى هنگهما تقديس

حضرت عبدالبهاء .  است بشرى تمّدن پيشرفت عاملى بنيادى براى و صلح عمومىرکنى از ارکان 

  :فرمايند مى

نگردد مرغ  ىتا دو بال متساو ءبال نسا کبال رجال و ي کرا دو بال است ي ىعالم انسان

با عالم  ىمتساو ءممكن نيست تا عالم نسا بال ضعيف باشد پرواز کپرواز ننمايد اگر ي

ال در تحصيل فضائل و كماالت نشود فالح و نجاح چنانكه بايد و شايد ممتنع و رج

  .محال

زن طاهره، آن شير  .داريدبرد اين اصل مهم موقعيّتى خاّص و مناسب شما عزيزان براى کمک به پيش

 زنان اجتماعى اوضاعمربوط به بهبود هاى  انى که فّعاليّتشمسى، زم ۱۲۲۷در سال  ،ايران تاريخمثيل  بى

از همان   .ج گرفتن بود، شجاعانه به دفاع از آزادى زنان قيام نمودضعالم تازه در حال ن نقاط از بعضى در
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ل اين اص چگونهکه  يدا  هفرزنداِن خود را اعّم از پسر و دختر با اين فکر تربيت کرد پِى   هاى پيا نسل شما ،زمان

 يعنى، شمسى ۱۲۹۰در سال   .دنجوانب زندگى خود نمايان سازهمۀ در  قدر بدانند و اساسى بهائى را

 تشويق موّفق شديد و با به تأسيس مدرسۀ دخترانۀ تربيت در طهرانصد سال پيش،  يک به نزديک

هميشگى بر  مثبت و اثرى ،ۀ اجتماعىطبق دختران از هر براى ردن آموزش و پرورشآوفراهم  فکرى و روشن

امعۀ بهائى در سطوح جدر ادارۀ امور  مردانپاى   به پا نيم قرن گذشتهبهائى در  زنان  .باقى گذاشتيد جامعه

سوادى  کن کردن بى به ريشه زمانى است که دير  .اند اى و ملّى با موّفقيّت کامل شرکت کرده محلّى، منطقه

  .داي جامعۀ خود موّفق شده در بين زنان زير چهل ساِل 

 بايد بلکهباشيد  قانعآوردهاى گذشتۀ خود در اين زمينه  توانيد به دست ولى شما کامًال آگاهيد که نمى

خود ادامه  مساعىبه  همچنان سازد فرهنگى که پيشرفت زنان را محدود مى سنن آن بر غلبه يافتنبراى 

و تحّوالت تغيير  و تقليب و بين زن و مرد کار آسانى نيست واقعىبه هدف تساوى  کامل يابى دست.  دهيد

بنابراين صميمانه توصيه .  است دشوار سب امرى ،هم براى مردان و هم براى زنان ،مالزجانبۀ  همه

و سعى نماييد که آن  هاى خود ادامه دهيد کوشش به تر اين اصل مهم درک بيشتر و عميقنماييم که براى  مى

عالوه، با استفاده از ه ب.  منعکس سازيد از پيش بيش را در زندگى خانوادگى و در حيات جامعۀ خود

 مورددر اين  هاى مؤثّر حلّ  راهو ها  در بارۀ چالش يشهمکاران خو و همسايگان و با دوستان ،تجربيّات خود

براى رسيدن به هاى مدنى  چه از طرف دولت و چه از طرف سازمان کههايى  پروژه درگو پردازيد و  به گفت و

  .يدجويشرکت گيرد  نجام مىاين هدف متعالى ا

 يعنى تساوى حقوق زن و مرد اين اصل عمومى انسانى خواهان تحّقق تان شريف وطنان همبسيارى از 

 به دهى موانع موجود و توانکلّيّۀ رفع  براى گامبه  گام شما در فرايند يادگيرِى  همراهىو بدون شک از  هستند

دعاى .  بشرى استقبال خواهند نمود تمجهودا و نشئو جميعدر  نآناساوى تم مشارکت براىزنان ايران 

  .ستشمارفيق راه قلبى اين جمع در اين ميدان مهّم خدمت 

    

  
 


